
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày          tháng 10 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính  

thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính và 

các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định (có phụ 

lục kèm theo).  

Điều 2. Giao các Sở, ngành có liên quan phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh: 

1. Thực thi phương án đơn giản hóa đối với các trường hợp rút ngắn thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Dự thảo văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải 

cách thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 

sau khi được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thông qua. 

Điều 3. Giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các 

Sở, ngành có liên quan thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- VPCP (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Như Điều 5; 

- Website tỉnh, website VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP11. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
    Phạm Đình Nghị 
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